
                               
                                   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และนายอ าเภอ 

       

                                                         ครั้งที่ 8/๒๕๖5           

                                          เม่ือวันจันทร์ที ่ 29  สิงหาคม ๒๕๖5           

                            ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด           

                                              .................................................           
   ผู้มาประชุม             

1.  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน 
 

          
2.  นายชนาส   ชัชวาลวงศ ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           
3.  นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           
4.  นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           
5.  นายจิตติวัฒน์  คิดวันนา อัยการจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด           
6.  นายธีรพล แก้วไวยุทธ อัยการจังหวัดคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด           
7.  นายปกรณ์ เทศท านุ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ           
8.  พ.อ.ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27           
9.   พ.ท.อภิวัฒน์  มูลสาร แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6           
10.   พ.อ.สาธิต  อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จว. (ฝ่ายทหาร)           
11.   พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด           
12.   นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด           
13.  นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
14.  นายแพทย์วัชระ เอ่ียมรัศมีกุล แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด            
15.  นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดร้อยเอ็ด           
16.  นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดร้อยเอ็ด           

17.  นายสมใจ เหมากระโทก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           

18.  นายไวจิต 
ฃอารญา 

ฤทธิโย แทน ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
19.  พ.อ.ค าค้าย แหล่งสะท้าน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด           
20.  นายสุวิทย์ เศรษโฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
21.  นายสมจิตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด           
22.   นางอังคณา วิเศษดี แทน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด           
23.  นายพงษ์ศักดิ์   วรวงศ ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด         
24.  นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด           
25.  นายพรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล   ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
26.  นายวัยวุฒ ิ ศรีรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด           
27.  นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด            
28.  นายธนบดี   ครองยุติ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ            
29.   นางกีรติ สุทธิอาจ แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด           
30.   น.ส.วิลาวรรณ  บุญเติม แทน ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด           
31.   นายสายยนต์ สายบัว  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ           
32.   น.ส.จิรนันท ์ กระจ่างจันทร์  แทน ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด               
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33.  นางอมรรัตน์ เหมือนชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
34.  นายประยูร จรเจริญ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด           
35.  นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร  ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด           
36.  นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
37.  นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
38.  นางสาวสุทธิกานต์ บุญสูตร รักษาการในต าแหน่งประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด           
39.  นางลัพธวรรณ วอลช ์ แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
40.  นางอุทัยวรรณ โกตระกูล จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด           
41.  นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด           
42.  นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 
          

43.  นายสทุัศภูมิ เชื้อทอง เขียวอ่อน แทน พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
44.  นายบุญสรวง พุฒิพัฒน์พาณิชย์ แทน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด           
45.  นายศึกษา สุวรรณธาดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด           
46.  นางกีรติ สุทธิอาจ 

ธิ 
แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวดัฯ ปฏิบัติหนา้ที่ยุติธรรมจังหวดัฯ           

47.  นายสุรินทร์ น านาผล แทน ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด           
48.  นายสมพร   เฟ้ืองกฤษฎา ธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ด           
49.  นางสาวอรุณีย์  วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด           
50.  นายธนากร โพธิโต สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด 

 
          

51.  น.ส.อรวรรณ หงศ์พันธ์ ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1             
52.  นายสกล ไชยธงรัตน์ แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3           
53.  นายพรมมา พันธภิบาล แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด           
54.  นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)           
55.  นางสาวสายเงิน ปัญจมาตย์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
56.  นายแพทย์ ชาญชัย 

 
จันทร์วรชัยกุล แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด           

57.  นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด           
58.  น.ส.กุหลาบทิพย์ ชาหอมชื่น แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด           
59.  นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           
60.  นายบุญถม กุมพล ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด           
61.  นางวัฒนาวรรณ มรรคสันต์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด           
62.  นายสมพงษ์ ศิริบาล ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด           
63.  นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจีดร้อยเอ็ด           
64.  นายอาจณรงค์ ชื่นใจ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด           
65.  นายปรีชา มูลสาร ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด           
66.  นางศุภวัลย์ นันตาวัง ผอ.สนง.คกก.ก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย จว.รอ.           
67.  นางสาวกิรณา บุญวิเศษ แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด           
68.  นายกิติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อ านวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด           
69.  นายศิริศักดิ์ คุ้มไข่น้ า แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จว.รอ.           
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70.  นายค าสอน จันทะจิตร แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด           
71.  นางมุณินทร์ชร อัคนิจ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดร้อยเอ็ด           
72.  ส.ต.ต.สมพร น้อยค าสิงห์ หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2 – 7 ร้อยเอ็ด           
73.  นายมณีศักดิ์ 

 
รัตนเวฬ ุ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด           

74.  นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง           
75.  นางยุวดี แจ้งกร ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาฯ           
76.  นายนพรัตน์ ศรีสุข แทน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจาย จ.ส.3 ร้อยเอ็ด           
77.  นายวัชรินทร์ สุขเกษม ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด           
78.  จ่าเอก สมเกียรติ วันกลาง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงร้อยเอ็ด           
79.  นางพัทธนันท ์ ธนสินนพวิชญ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 

 
          

80.  นายคุณาวุฒิ 
 

ไชยค าภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด           
81.  นายสถิตย์ ศรีสารคาม แทน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด           
82.  นายวิชระ สุทธศรี แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด           
83.  นายทรงศักดิ์ สืบผาง แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด           
84.  นายอดิศักดิ์ อุดมทรัพย์ โทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด           
85.  นายกฤษฎา วิเศษพงษ์ แทน ผจก.ส านักงาน กสทช.เขต 21 จังหวัดร้อยเอ็ด           
86.  นายภูมิเดช เอกก้านตรง ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด           
87.  นายดัมพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด           
88.  ว่าที่ร้อยตรี พรตพร อาฒยะพันธู กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด           
89.  นายขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร           
90.  นายณรงค์ ขันแข็ง แทน ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด           
91.  นายมงคล ทวีกุล แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด           
92.  นางอัมภา รัตนสวนจิก แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด           
93.  นางรุ่งทิวา ธรณี แทน ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด           
94.  น.ส.สุภัตรา จันทร์สม แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดร้อยเอ็ด           
95.  นายสมภพ เหล่าสุภาพ ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท.ร้อยเอ็ด           
96.  นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด           
97.  นายคณพศ นิธิธนาพล แทน นายอ าเภอสุวรรณภูมิ           
98.  นายกฤษณ ภูภักด ี แทน นายอ าเภอเกษตรวิสัย           
99.  นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอ าเภอธวัชบุรี           
100.  นายขวัญราม 

 
สุขสาม แทน นายอ าเภอเสลภูมิ           

101.  ว่าที่ ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอ าเภอโพนทอง           
102.  นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอ าเภอพนมไพร           
103.  นางละอองเพชร พุฒิพัฒน์พาณิชย์ แทน นายอ าเภอจตุรพักตรพิมาน           
104.  นายพัสกร ธนแสนไทย นายอ าเภอหนองพอก           
105.  นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอ าเภออาจสามารถ           
106.  นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ ์ นายอ าเภอปทุมรัตต์           
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107.  นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอ าเภอโพธิ์ชัย           
108.  ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอ าเภอศรีสมเด็จ           
109.  นายทินกร ขันแก้ว นายอ าเภอจังหาร           
110.  ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ฉ่ ามณี นายอ าเภอทุ่งเขาหลวง           
111.  นายวีระศิลป์ ทินราช นายอ าเภอเชียงขวัญ           
112.  ว่าที่ร้อยโท กล้าณรงค์ อารีเอื้อ แทน นายอ าเภอโพนทราย           
113.  นายประพันธ์พงษ์ โสภารัตน ์ นายอ าเภอเมืองสรวง           
114.  นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอ าเภอหนองฮี           
115.  นายสันติ โอฆะพนม นายอ าเภอเมยวดี 

 
          

         ผู้ไม่มาประชุม             
     1.        ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 
     2.        ผู้อ านวยการศูนย์สง่เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
     3.        ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวร้อยเอ็ด 
     4.        หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด 
     5.        หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ 
     6.        ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
     9.        หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี 
   10.        ประธานกรรมการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
   11.        ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
   12.        ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวดัร้อยเอ็ด 
   13.        ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด    
   14.        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

    1. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกฤต                      อรรคศรีวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด 

          

    2. นางสาวนันท์นิชา     เบญจพงศ์ศิริ แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานจังหวัด           
    3. นางวาโย    ตึกประโคน ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัด           
    ๔ นายศุภฤกษ์    ธนะกลม จ่าจังหวัด           

    ๕. นายภิเด่น    พงษ์อุดมสุข ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด           

    6. นางภีชญา    หงษ์มาลา  แทน เสมียนตราจังหวัด           

    7.  นายธวัชชัย                  ตาเมือง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ           

    8. นางนภสมล    สุวรรณทัต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจังหวัด           

    9. นายภาณุพงศ์    พรมมงคล นายช่างไฟฟ้า ส านักงานจังหวัด            

  10. นายศักดิ์ชัย    สิงห์เปี้ย ปลัดอ าเภอ อ าเภอทุ่งเขาหลวง           

     11. นางสาวสิวารินทร์    กลั่นกลิ่น นักวิชาการขนส่งช านาญการ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด           
  12.        นางสาวถิรญา                    พิมพ์พรม                มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.   

๑. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพฯ 
(กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด 

๒. พิธีมอบรางวัลก านัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจ าปี ๒๕๖๕ 
                                        (ท่ีท าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) 

๓. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ ระดับจังหวัด  
                                        ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๔/๖๕                                       
       (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด) 
     ๔.  พิธีมอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๕ 
                                        (ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด) 
                                   ๕.  พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กิจกรรมที่ได้รับการคัดสรร 
                                        กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๕ และกิจกรรมที่ได้รับรางวัล 
       เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี ๒๕๖๕ ระดับด ี
                                        (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด) 

                                   ๖. สรุปข่าวเด่นรอบเดือน (น าเสนอโดยวีดิทัศน์)  
                                       (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  ข้าราชการ/ผู้บริหารที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่  
   นายภูสิต  สมจิตต์     ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  
                              ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   

ประธาน  ผมได้รับการค าสั่งให้ไปต ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตลอดระยะเวลาที่ได้ท างานร่วมกันกับท่านหัวหน้าส่วนราชการ 

 และเจ้าหน้าที่ หากมีสิ่งใดที่ได้ล่วงเกินต้องขออภัยแต่ก็มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้งานนั้น 
ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น ขอขอบคุณหลายหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย      
ตามแนวทางข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนายอ าเภอทั้ง ๒๐ อ าเภอ เพราะ
งานส่วนใหญ่เป็นงานระดับอ าเภอที่ต้องก ากับ ควบคุม ขอยกย่องและขอขอบคุณ   
ที่ตั้งใจท างาน แตข่อให้ท่านสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน เร่งรัด ก ากับงาน  

  สิ้นเดือนกันยายนนี้มีข้าราชการบางท่านเกษียณอายุราชการ จะต้องมีการ
แสดงมุทิตาจิตในภาพรวมและส่วนราชการ ขอให้ค านึงถึงมาตรการโควิดด้วย 
ถึงแม้ว่าเราจะพยายามลดระดับลงแล้ว                          

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   
                               เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด
            ร้อยเอ็ด ตามเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.roiet.go.th 

http://www.roiet.go.th/
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ  รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๕           กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี ๓          ๓.๑ เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ (๑)  เรื่อง รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
 
 

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด    เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด                
คณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม 256๕  
   สถานการณ์ท่ัวโลก  
   - ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม  ๖๐๕,๔๒๙,๕๑๒ ราย 
   - ผู้เสียชีวิตสะสม       6,๔๘๗,๐๓๔ ราย 
                                                 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 2๙ ของโลก มีผู้ป่วยสะสมจ านวน ๔,๖๔๖,๔๑๒ ราย 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศระลอกเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ วันที่ 2๘ 

สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหมว่ันนี้ ๑,๗๖๙ ราย และมผีู้เสียชีวิต ๒๗ ราย  
    ประเทศไทย ได้ ให้ บริ การฉี ดวั คซี นโควิด – 19 ให้ ประชาชนแล้ ว                 

จ านวน 141,915,693 โดส  
                                                  เข็มที่ 1  สะสม ๕๖,๙๓๓,๑๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ 8๑.๘๕ 
    เข็มที่ 2  สะสม 53,360,245 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.72 
    เข็มที่ 3  สะสม 31,622,271 ราย  
   กลุ่มเป้าหมายเหลัก (เดือนมีนาคม 2565) 
    - ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย  
                                                   เขม็ที่ 1  ฉีดแล้ว จ านวน 10,746,566 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.6 
      เข็มที่ 2  ฉีดแล้ว จ านวน 10,247,715 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.7 
                          เข็มที่ 3  ฉีดแล้ว จ านวน 6,419,344 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.5  

  ต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 60) 
    - ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี  เป้าหมาย 5,150,082 ราย 
                                                   เข็มที่ 1  ฉีดแล้ว จ านวน 3,300,497 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.1 
      เข็มที่ 2  ฉีดแล้ว จ านวน 2,416,660 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.9 
    คาดการณ์สถานการณ์ ผู้ป่วยรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล รายสัปดาห์ 
   ระยะ post – pandemic พ.ศ. 2565 

หากผ่อนคลายมาตรการป้องกัน ลดแยกกักผู้ป่วย ไม่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ประชาชนย่อหย่อนต่อมาตรการ UP สวมหน้ากาก น้อยกว่า 50 % จ านวนผู้ป่วยจะสูงขึ้น
ในสัปดาห์ที่ 30 และหากคงมาตรการป้องกันโรค Universal Prevention ประชาชน และ
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก 100 % เว้นระยะห่างในสถานที่มีคน
จ านวนมาก และล้างมือบ่อย ๆ ได้อย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 ได้
เพ่ิมขึ้น จ านวนผู้ป่วยจะน้อยกว่าหากผ่อนคลายมาตรการ 
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กรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติ ในการด าเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะ               

post – pandemic  
เป้าหมาย : ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัยสามารถด าเนินชีวิตได้ปกติ 
1.  ควบคุมการระบาดให้สถานการณ์ไม่เกินระดับรุนแรงน้อย 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการวัคซีนและยาต้านไวรัสได้ง่ายและสะดวก 
3. ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. กลไกการบริหารจัดการปกติ พร้อมด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   สถานการณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม 2565 
   1. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ จ านวน - ราย  เสียชีวิต - ราย  
 
              2. ผู้ติดเชื้อยืนยัน ในระลอกเมษายน 2564 - ระลอกมกราคม 2565 ข้อมูล ณ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2565  มีจ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยรายวันในช่วง 14 วัน  7 รายต่อวัน 
   3. ข้อมูลผู้เสียชีวิตจังหวัดร้อยเอ็ด ระลอกเดือนมกราคม 2565 ณ วันที่ 28 

สิงหาคม 2565 มีผู้เสียชีวิตสะสม 272 ราย เป็นชาย 160 ราย หญิง 112 ราย 
ผู้เสียชีวิตต่ าสุด 8 ปี สูงสุดอายุ 105 ปี พบผู้เสียชีวิตใน 19 อ าเภอ อ าเภอที่พบ
ผู้เสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

        3.1  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 49 ราย 
        3.2 อ าเภอสุวรรณภูมิ จ านวน 23 ราย 
                                                      3.3 อ าเภอเสลภูมิ  จ านวน 22 ราย 
   การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดร้อยเอ็ด  
   รวมฉีดสะสม ๑,๘87,623 โดส 
   เข็มที่ 1 สะสม 80๕,446 ราย 
   เข็มที่ ๒ สะสม 749,122 ราย 
   เข็มที่ ๓ สะสม 302,068 ราย 
   เข็มที่ ๔ สะสม   24,009 ราย 
   ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565 
             ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 218,843 คน  ได้รับเข็ม 1 จ านวน 

171,950 คน เข็มท่ี 2 จ านวน 161,566 คน เข็มท่ี 3 จ านวน 73,833 คน 
   กลุ่มโรคเรื้อรัง เป้าหมาย 93,206 คน เข็มที่ 1 จ านวน 69,783 คน    

เข็มที่ 2 จ านวน 66,778 คน เข็มท่ี 3 จ านวน 33,439 คน 
   นักเรียนอายุ 5 – 11 ปี เป้าหมาย 93,780 คน เข็มที่  1 จ านวน 

62,010 คน เข็มท่ี 2 จ านวน 43,643 คน 
   นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี เป้าหมาย 85,640 คน เข็มที่ 1 จ านวน 

79,244 คน เข็มท่ี 2 จ านวน 77,687 คน เข็มท่ี 28,855 คน 
   ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) กลุ่ม 608 

ภาพรวมทุกกลุ่ม เทียบกลับเข็มที่ 2 อ าเภอที่มีจ านวนผู้มารับวัคซีนมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

ล าดับที่ 1 อ าเภอโพนทราย ร้อยละ 60.80 
ล าดับที่ 2 อ าเภอปทุมรัตต์ ร้อยละ 59.52 
ล าดับที่ 3 อ าเภอเมืองสรวง ร้อยละ 53.17 
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ล า ดั บ ที่  4 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยละ 58.08 
ล าดับที่ 5  อ าเภอพนมไพร ร้อยละ 56.23 
ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เข็ม 1 และเข็ม 2 ในเด็กนักเรียน 5 – 11 

ปี รวมทั้ง 20 อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน 93,780 ราย 
เข็ม 1 จ านวน 62,010 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.12 
เข็ม ๒ จ านวน 43,643 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.54 
ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เข็ม 1,2  และเข็ม 3 ในเด็กนักเรียน 12 – 

18 ปี รวมทั้ง 20 อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน 85,640 ราย 
เข็ม 1 จ านวน 79,244 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.53 
 
เข็ม ๒ จ านวน 77,687 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.71 
เข็ม 3 จ านวน 28,855 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.69 
1 กันยายน 2565 ศบค.ผ่อนคลายการจัดซื้อ - จ่ายยารักษาโควิด รองรับ

การเปลี่ยนผ่านสู่ Post- Pandemic  
    * หน่วยบริการนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดซื้อยาได้ 
    * ร้านยาสามารถจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ได้ 
    แนวทางการรักษาโควิด 19 ส าหรับกลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 
    5 วัน แยกรักษาท่ีบ้าน  
                                          * รักษาตามอาการ  * งดออกจากบ้าน 
    * สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
    * ล้างมือบ่อยๆ   * แยกห้องนอน ของใช้ส่วนตัว 
    * ไม่ทานอาหารร่วมกัน 
    5 วัน  สังเกตอาการ 
    * สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
    * ล้างมือบ่อยๆ    * เว้นระยะห่าง 
    อย. อนุมัติฉีด Pfizer ฝาจุกสีม่วงแดง ให้เด็ก 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี 
   จ านวน 3 เข็ม สามารถป้องกันโรคโควิด 80.3 % 
    ๒ U มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล ลดการติดเชื้อและลดอาการป่วยหนัก 
    -  Universal Prevention  D – M – H – T  
    -  Universal Vaccination ในกลุ่ม 608   

น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  สถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ลดลง แต่ทุกคนยังรักษามาตรการป้องกันเป็น
อย่างดีซึ่งถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ท าให้การควบคุมการระบาดได้ผลดี  ถึงแม้
แนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นแต่มีผลในด้านลบเหมือนกันไม่ใช่มีผลดีอย่างเดียว     
เราเน้นระบบ ๒ U  คือ  Universal Prevention  และ Universal Vaccination 
ถ้าเราบรรลุเป้าหมายมาตรฐาน ๒ U ซึ่ง Universal Vaccination ยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย      
หน่วยสถานศึกษา สะท้อนมาว่าเด็กนักเรียนหรือกลุ่มคนที่ไม่เข้าสู่ระบบวัคซีน    
ตามเป้าหมายที่คาดไว้ อาจจะเนื่องจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นท าให้เกิดความรู้ สึกว่าจะ
ไปน าของแปลกปลอมเข้ามาสู่ร่างกายท าไม อย่างไรก็ตามช่วงนี้ประชาชนได้รับ
วัคซีนไปบ้างแล้วและรู้จักวิธีการดูแลรักษาแล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ก็จะประกาศ
เป็นโรคประจ าถิ่นแต่ก็ยังจ าเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีน ผมขอฝากท่านนายอ าเภอ        
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ดูสถานที่เสี่ยงทั้งหลาย ทั้งมิติโควิดและมิติอ่ืนด้วย ท าอย่างไรให้สถานที่
เสี่ยงเหล่านี้เข้าระบบการประเมินตนเองและสามารถติดตามได้ ผมขอเน้นย้ าฝ่าย
ปกครองให้ดูสถานที่คล้ายสถานบริการและสถานบริการ สถานที่มีคนเข้าไปใช้
บริการจ านวนมากๆ ซ่ึงคนที่เข้าไปเที่ยวในสถานบริการไม่ค่อยใส่หน้ากากอนามัยท า
ให้มี       ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูง และยังมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ อีก 

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด          ในส่วนของสถานศึกษาได้แจ้งก าชับให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการโควิด 
อย่างเคร่งครัด ซึ่งสถานศึกษาได้ถือปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

ประธาน  เรื่องการฉีดวัคซีนในสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด        
จึงขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด เราต้องสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครอง และขณะนี้วัคซีนมีจ านวนเพียงพอ 

  3.1 (๒) เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๔  

คลังจังหวัด   เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕  
  ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  เป้าหมายใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4  

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน  และรายจ่ายภาพรวม จะต้องใช้จ่ายได้  
ร้อยละ 100   
รายจ่ายประจ า ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 98 
รายจ่ายลงทุน  ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 75 
รายจ่ายภาพรวม ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 93   

   ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
งบส่วนราชการ  
งบประจ า  ได้รับจัดสรร 4,097.10 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว 3,789.096 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.73 เป็นล าดับที่ 13 ของประเทศ เบิกจ่ายแล้ว 
3,789.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.50 เป็นล าดับที่ 9  ของประเทศ          
ต่ ากว่าเป้าร้อยละ -7.27 
  งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔,235.11 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว  
3,503.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.74 เป็นล าดับที่ 72 ของประเทศ          
ต่ ากว่าเป้าหมาย -17.26 เบิกจ่ายแล้ว 2,857.20 คิดเป็นร้อยละ 64.46 ล าดับที่ 
33 ของประเทศ 

งบภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8}332.21 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว  
7,303.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.65 เป็นล าดับที่ 63 ของประเทศ ต่ ากว่า
เป้าหมาย – 12.35 เบิกจ่าย 6,647.06 คิดเป็นร้อยละ 79.78 ล าดับที่ 28      
ของประเทศ 

งบพัฒนาจังหวัด 
งบประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 33.58 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว 23.74 
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ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.71 เป็นล าดับที่  43 ของประเทศ ต่ ากว่า
เป้าหมาย             – 29.29 เบิกจ่ายแล้ว 22.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.24 
ล าดับที่ 30        ของประเทศ 

 งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 120.66 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว 60.61 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.24 เป็นล าดับที่  76 ต่ ากว่าเป้าหมาย – 49.76       
เบิกจ่ายแล้ว 41.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.71 ล าดับที่ 57 ของประเทศ 

งบภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 154.24 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว 84.36 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.69 เป็นล าดับที่ 76 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้ามาย – 45.31 
เบิกจ่ายแล้ว 64.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.01 ล าดับที่ 54 ของประเทศ 

 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

          งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้รับจัดสรร 1,039.03 ล้านบาท เบิกจ่าย 698.48 ล้านบาท คิดเป็น

เป็นร้อยละ 67.22 คงเหลือ 340.55 ล้านบาท 
 เงินกู้ COVID – 19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 
ได้ รั บจั ดสรร 1,693.13 ล้ านบาท เบิ กจ่ าย 1,623.86 ล้ านบาท                                 

คิดเป็นร้อยละ 95.91 คงเหลือ 69.27 ล้านบาท 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564 
งบเหลื่อมปี 1,826.59 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,676.08 ล้านบาท            

คิดเป็นร้อยละ 91.76 คงเหลือ 150.51 ล้านบาท 

ประธาน    งบพัฒนาจังหวัด  งบลงทุน ผลการใช้จ่ายอยู่ในล าดับที่ 76 ของประเทศ 
เนื่องจากงบของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ประมาณ 60 ล้านบาท มีผลการด าเนินการล่าช้า  
ขณะนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว   
 ส าหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 หน่วยงานจะต้องหาผู้รับจ้างให้เสร็จสิ้น
ภายใน 30 กันยายน 2565 เพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกหน่วยงานจะต้องขออนุมัติโครงการ
มาแล้ว ผมเน้นเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเท่านั้น หน่วยงาน
จะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในต้นเดือนกันยายน 2565 ขณะนี้        
งบผ่านวาระที่ 2 แล้ว หน่วยงานที่เสนอโครงการมาสามารถด าเนินการได้เลย ผมถามไป
แล้วว่าหน่วยงานมีความพร้อมในโครงการที่เสนอมาและหน่วยงานทุกหน่วยยืนยัน    
ความพร้อมของโครงการแล้ว  ดังนั้น ในวันที่ 31 สิงหาคม  2565 หน่วยงานจะต้อง   
ส่งโครงการ และผมจะอนุมัติให้แล้วเสร็จ และท่านจะต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในทันที ส าหรับงบด าเนินงานหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน และภายใน  
วันที่ 31 สิงหาคม 2565  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด จะต้องสรุป
โครงการเสนอผมว่ามีหน่วยงานไหนเสนอโครงการมาบ้างและยังมีหน่วยงานไหนยังไม่
เสนอบ้าง ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่เสนอโครงการผมขอเชิญพบเพ่ือรับทราบข้อมูล      
เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือหาตัวผู้รับจ้างทันที 

ผอ. แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด   โครงการงบพัฒนาการจังหวัด ทั้ง 3 โครงการ ได้ด าเนินการประกวดราคาและ
เสนอราคาแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรออุทธรณ์ 
7 วัน เมื่อพ้น 7 วันหากไม่มีใครอุทธรณ์ก็จะประกาศรับราคาทั้ง 3 โครงการ ซึ่งเป็น      
ผู้เสนอราคาต่ าสุด และจะด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2565  
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คลังจังหวัด   โ ค ร ง ก า ร ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
ภาพรวม เปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 กันยายน  - 19 ตุลาคม 2565  

 โดยผู้ถือบัตรเดิมจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เพ่ือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์
ใหม่  

   1. หลักการ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) และตรวจสอบ
รายบุคคลและครอบครัว (ครอบครัว คือ คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ า
กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง 

 
 
  

2.  คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการ 
     - สัญชาติไทย 
     - มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
     - ไม่เป็น ภิกษุ/สามเณร/นักพรต/นักบวช ผู้ต้องขัง/ผู้ถูกกักขัง/บุคคลที่อยู่

ในสถานสงเคราะห์/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่/
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบ าเหน็จรายเดือน/ผู้รับบ านาญปกติหรือเบี้ยหวัด
จากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สส. สว 

     - บุคคล รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท และครบครัว รายได้เฉลี่ยต่อ
คนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท 

     - ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้
ภาครัฐ  บุคคล ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท และครอบครัว 
ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท 

     - ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ 
(วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท  วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท) 

     - ต้องไม่มีบัตรเครดิต 
     - ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ 

เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ก าหนด 
3.  การลงทะเบียน ลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง 
     3.1 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.go.th   
     3.2 ณ หน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอ/ธนาคารกรุงไทย/

ธนาคารออมสิน/ ธ.ก.ส. /ส านักงานคลังจังหวัด 
เมื่อลงทะเบียนและผลตรวจสอบความสัมพันธ์แล้วจะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติและประมวลผลผู้ผ่านสิทธิของ 47 หน่วยงาน  ประกาศผลผู้ผ่านสิทธิ/ยื่น
อุทธรณ์ ในเดือนมกราคม 2566 และผู้ได้รับสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 
2566 ส าหรับผู้ตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านและยิ่นอุทธรณ์ คนที่ผ่านจะต้องไปยืนยันตัวตน  
ที่ธนาคารกรุงไทย ธกส. และธนาคารออมสิน ส าหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์จะประกาศผล        
การอุทธรณ์ในเดือนมีนาคม 2566 คาดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะเริ่มขึ้นใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 บัตรจะใช้เป็นบัตรประจ าตัวประชาชนจะไม่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐอีกแล้ว การเติมเงินจะเติมเงินเข้าไปในบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
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ประธาน   ใ น วั น ที่  5 กันยายน 2565 เริ่มต้นลงทะเบียน ขอให้หน่วยงาน
โดยเฉพาะอ าเภอช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบ ส าหรับ
หน่วยรับลงทะเบียนขอให้เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการให้ดี  

คลังจังหวัด   ขอเพ่ิมเติมในเรื่องการมอบอ านาจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรื อ        
ผู้ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้  สามารถมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมาด าเนินการแทนได้       
โดยใช้ใบมอบอ านาจของกระทรวงการคลัง ใบลงทะเบียน กระทรวงการคลังได้น าเข้า  
เว็บไซด ์https://welfare.mof.go.th และ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th 

   เรื่องการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5  
   * ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครึ่งแรก ภายในวันที่ 
 
 
 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

* ประชาชนผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 
14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หรือต้องใข้จ่ายภายใน 14 วันหลังจากได้รับ 
SMS เข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 1 ก.ย. 2565 จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลา
โครงการ 

ขณะนี้ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 26.5 ล้านคน ส าหรับคนที่ได้ลงทะเบียนคน
ละครึ่งเฟส 4 ที่ผ่านมาแล้วแต่ไม่ได้ยืนยันรับสิทธิ์ก็ไม่สามารถยืนยันรับสิทธิ์ได้แล้ว 
ส าหรับร้านค้าประสงค์จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยต้องได้รับการรับรองจากฝ่ายปกครองใน
พ้ืนที่ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการให้อ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยกรอกข้อมูลยืนยันในส่วนท้ายของใบสมัคร       
เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอ าเภอท่ีอยู่ในพื้นท่ีสามารถเซ็นต์รับรองให้ร้านค้าได้ 
ขณะนี้ยังลงทะเบียนได้จนถึงวันปิดรับสมัคร โดยยื่นสมัครได้ท่ีธนาคารกรุงไทย
เท่านั้น  

น าเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
    ระเบียบวาระที่ 3 (3) เรื่องการบริหารจัดการน้ า 

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัด   1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าโครงการ “คัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด” โดย
จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซึ่งอ าเภอได้ประเมินคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
เทศบาลต าบลทุ่งเขาหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ, องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ อ าเภอโพนทอง และได้
รายงานให้จังหวัดเพ่ือพิจารณาคัดเลือกฯ และคณะกรรมการฯ ได้ออกประเมินคัดเลือกฯ 
ในระหว่างวันที่ 16 และ 18 สิงหาคม 2565 และประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกฯ ใน
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผลปรากฏว่า เทศบาลต าบล  ทุ่งเขาหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจั ดการน้ า      

https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/
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อย่างเป็นระบบจั งหวัด ร้อยเอ็ด ได้คะแนน 83 คะแนน (คะแนนเต็ม 100                 
มี 20 ตัวชี้วัด) และได้รายงานให้  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบแล้ว 

   2. จังหวัดร้อยเอ็ดได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

๒. รายงานผลการด าเนินงานการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง  

   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ส ารวจจ านวน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
จ านวน 29,306.52 ตัน 

 

 
- ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการในครัวเรือน จ านวน 1,761.80 ตัน       

คิดเป็นร้อยละ 6.01 
- ขยะมูลฝอยที่ อปท.คัดแยกได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ถังขยะเปียก

ครัวเรือน โครงการธนาคารขยะ จ านวน 9,431.89 ตัน คิดเป็นร้อยละ 32.18 
- ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น จ านวน 186.48 ตัน 
- ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 18,517.92 ตัน คิดเป็น    

ร้อยละ 63.19 
ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวัน จ านวน 948.11 ตัน 
การจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน 
    การด าเนินการขับเคลื่อนการท าความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  

    จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือแจ้งอ าเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้อสั่งการของประทรวงมหาดไทย และขอให้รายงานผลการ
ด าเนินการให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ 10 
เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และได้มีหนังสือก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ และหนังสือแจ้งเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการท าถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนและให้จัดท าข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ข้อมูล ณ วันที่ 23 
สิงหาคม 2565 มีจ านวนครัวเรือนที่มี การจัดท าถังขยะเปียกแล้ว จ านวน 
330,334 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 84.69 จ านวนครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ 
จ านวน 389,705 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.91 จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
401,418 ครัวเรือน  

    - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง  
การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบ
บ าบัดน้ าเสียประจ าครัวเรือนอยู่ด้วย จ านวน อปท.ทั้งหมดจ านวน 202 แห่ง  ออก
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว จ านวน 45 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล 10 แห่ง อบต. 
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35  แห่ ง  อยู่ ร ะหว่ า ง เสนอ นอ./ผวจ. พิจารณาอนุมัติ จ านวน 13 แห่ง 
อยู่ระหว่างด าเนินการยกร่าง/ เสนอสภาในเดือนสิงหาคม 2565 จ านวน 135 แห่ง          
แนวทางการขับเคลื่อน จังหวัดจะได้เร่งรัดติดตามให้ อปท.ที่ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565                 

ประธาน    เรื่องจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น การอนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าครัวเรือน
อยู่ด้วยเรื่องในการประชุมคราวหน้าในเดือนกันยายน 2565 จะต้องได้ 100% 

 และเรื่องนี้หากด าเนินการแล้วไม่มีการควบคุมก็ไม่มีประโยชน์ ขอให้ฝ่ายช่างช่วยดู
เรื่องนี้ด้วย  

รองผู้ว่าราชการจังหวัด   เรื่องนี้ขอฝากไปยังท่านนายอ าเภอท่ีเสนอการออกข้อบัญญัติมาจังหวัดแล้ว 
(นายชนาส  ชัชวาลวงศ์) ถูกตีกลับไปแก้ไขก็มีจ านวนมาก ในประเด็นดังนี้ 
 
 

ประเด็นที่ 1 ไปออกมาตรการเรื่องค่าปรับเกินฐานที่กฎหมายก าหนด 
(ท้องถิ่นปรับได้มีเกิน 1,000 บาท)  

ประเด็นที่ 2 เรื่องการประชุมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมไม่มี 
การแปรญัตติก็มีการแก้ไม่มีการลงมติรับหลักการ บางแห่งลงมติรวบยอดที่เดียว
(ตรวจจากรายงานการประชุม) จังหวัดก็ไม่สามารถอนุมัติได้   
 ขอให้อ าเภอช่วยตรวจสอบในประเด็นเหล่านี้ก่อนเสนอให้จังหวัดอนุมัติ 

   ระเบียบวาระท่ี 3.1 (4) รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 

พัฒนาการจังหวัด                   รายงานขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน  
                             ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายการด าเนินการขับเคลื่อน จ านวน 6,941 ครัวเรือน รวมปัญหา 
จ านวน 8,371 ปัญหา ได้บูรณาการแก้ไขปัญหาไความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว   
โดยมีผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

1.1) มิติสุขภาพ จ านวน 4 ตัวชี้วัด จ านวนครัวเรือนพบปัญหาครัวเรือน 
1,394 ปัญหา ได้การบูรณาการแก้ไขปัญหาและความช่วยเหลือเบื้องต้น จ านวน 
1,394 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 100 

1.2) มิติความเป็นอยู่ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด จ านวนครัวเรือนพบปัญหา
ครัวเรือน 1,186 ปัญหา ได้การบูรณาการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น จ านวน 1,186 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 100  

1.3) มิติการศึกษา จ านวนครัวเรือนพบปัญหาครัวเรือน 1,352 ปัญหา    
ได้การบูรณาการช่วยเหลือเบื้องต้น จ านวน 1,352า คิดเป็นร้อยละ 100 

1.4) มิติการมีงานท าและรายได้ จ านวนครัวเรือนพบปัญหาครัวเรือน 
4,432 ปัญหา ได้การบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเบื้องต้น จ านวน 4,432
ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 100 

1.5) มิติด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐ  
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       ส านักงาน พัฒนาสั ง คมและความมั่ น ค งของมนุ ษย์ ไ ด้

ตรวจสอบข้อมูล ครัวเรือน และได้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้พิการตามที่ควรจะได้รับและ
ได้รับครบถ้วนแล้ว  ทั้ง 7 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
        ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ พบว่าเกิดการบูรณาการในการท างานทุก      
ภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนของพ่ีน้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด  
ตามกระบวนการบูรณาการแก้จนคนร้อยเอ็ดพบว่ามีการใช้ข้อมูลจาก TPMAP      
ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ คือ ประชาชนสามารถอยู่รอด 
พอเพียง และยั่งยืน เป็นเป้าหมายส าคัญที่เราได้ช่วยกันด าเนินการ  ส าหรับ
กระบวนการอยู่ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ขณะนี้ก าลังมี      
การประเมินจากบทเรียนที่ส าเร็จของแต่ละอ าเภอและจัดท าคลิปเพ่ือเผยแพร่
ความส าเร็จในภาพของจังหวัดร้อยเอ็ด 

      ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนกาขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด จนเกิดผลสัมฤทธิ์ความส าเร็จในการขับเคลื่อนงาน 
 

ประธาน               จากรายงานขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน  
                               ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราอย่าพ่ึงคิดคาดหวัง 

ว่าเป้าหมายการด าเนินการขับเคลื่อน จ านวน 6,941 ครัวเรือน จะเลิกจนแล้ว     
ในการขับเคลื่อนการยกระดับความยากจน มีหลายประเด็นที่วัดผลไม่ได้และ        
ในหลายประเด็นไม่สามารถผลักดันได้ ยกตัวอย่างในมิติของรายได้ซึ่งเป็นผู้พิการ  
ติดเตียงการจะยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นนั้นแทบจะเป็นไปได้น้อยมาก สิ่งท าได้      
ในกลุ่มนี้คือการเข้าไปดูแลตลอดไป แม้แต่ผู้สูงอายุที่มีข้อมูลใน TPMAP การจะสร้าง
รายได้ให้ผู้สูงอายุ  งานที่ผู้สูงอายุจะท าได้ก็ไม่ง่าย ดังนั้น กลุ่มนี้ เป็นลักษณะ         
งานสงเคราะห์ ซึ่งในระยะยาวก็ต้องสงเคราะห์ตลอดไป หากในปี 2566           
ได้งบประมาณก็ต้องสงเคราะห์กลุ่มนี้อีก ค าว่าการแก้ปัญหาความยากจน คือ คนจน
จะหลุดพ้นความยากจน  ถึงแมร้ายงานผลการด าเนินการได้ร้อยละ 100 แล้วก็ตาม 
เพราะเราไม่สามารถวัดผลได้ อาชีพเสริมท าจะให้เขาท ามาหาเลี้ยงชีพมีรายได้      
ตามเป้ากฎเกณฑ์ยังไม่สามารถยืนยันได้ เพียงแต่รู้ว่าเข้าไปจัดการกับบุคคล
เป้าหมายเหล่านี้แล้ว เพ่ิมพูนทักษะแล้วแต่การที่จะประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน
ต้องดูในระยะยาวอีกครั้งหนึ่ง      
 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย จนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ในระยะต่อไปต้องประเมินอีกครั้งจากตัวชี้วัด TPMAP ที่สภาพัฒน์ฯ จะดู หลังจาก
เรื่องบัตรสวัสดิการของรัฐปี 2565 แล้วเสร็จ  ในรอบต่อไปที่จะท ายอดชี้เป้าต้องดู
ข้อมูลนี้อีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 (๕)  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผอ.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด      
 จากสถานการณ์ที่มีฝนตกต่อเนื่องและการระบายน้ าในเขื่อนอุบลรัตน์และ

เขื่อนล าปาวมีการระบายน้ าเพ่ิมขึ้น เป็นผลท าให้ล าน้ าชีล้นตลิ่งในหลายแห่งในอ าเภอ
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จังหาร น้ ายังมีน้ าล้นตลิ่ง ที่อ าเภอเสลภูมิ ท าให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่การเกษตร 
ส าหรับล าน้ าเสียวใหญ่น้ ายังไม่ล้นตลิ่ง แต่มีผนังกั้นน้ าหลายแห่งช ารุดเสียหายท าให้น้ า
ทะลักเข้าไปในพ้ืนที่การเกษตร ขณะนี้จังหวัดได้รับรายงานสาธารณภัยจากอ าเภอต่างๆ 
แล้ว จ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจังหาร อ าเภอทุ่งเขาหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
อ าเภอ  เสลภูมิ และอ าเภอธวัชบุรี ส าหรับอ าเภอที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ อ าเภอเชียงขวัญ 

      การเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาอุทกภัย 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และจะท าการฝึกศูนย์บัญชาการใน 3 อ าเภอ โดยใช้สถานการณ์สมมุติล าน้ าชีล้นตลิ่ง 
เมื่อปี 2564 ท าการฝึกให้กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ อ าเภอจังหาร อ าเภอเสลภูมิ และ
ธวัชบุรี สถานการณ์สมมุติในท่วมขังในเขตเมือง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด และ อปท.ท้องถิ่นในเขตเมือง 

 โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
1) เพ่ือทดสอบกลไกประสานงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์

บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการของท้องถิ่นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
 

 2) ท าการทดสอบข้อมูลข่าวสารในเรื่องทรัพยากร ข้อมูลสถานการณ์ต่าง   
และข้อมูลการปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งจะทดสอบว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพแค่ไหน
อย่างไร 
 ๓) ท าการทดสอบระบบสื่อสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ว่าระบบการสั่งการ 
ประสานงานมีประสิทธิภาพหรือไม่เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 

 น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
ประธาน  ขณะนี้มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ อ าเภอจังหาร อ าเภอธวัชบุรี 

อ าเภอเสลภูมิ และเกษตรวิสัย จากการออกตรวจพ้ืนที่อ าเภอเกษตรวิสัยซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากล าน้ าเสียวใหญ่ ปีนี้ฝนในพ้ืนที่จังหวัดมีจ านวนไม่มากเท่าไหร่แต่ฝนนอก
พ้ืนที่มีจ านวนมาก ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิได้รับผลกระทบจากลุ่มน้ ายังน้ าล้นตลิ่งมีน้ า
ท่วมขังพ้ืนที่การเกษตรแล้วติดตามความเสียหายและประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้ว 
ส าหรับอ าเภอเกษตรวิสัยมีจุดผนังล าน้ าแตกหลายจุด ซึ่งชาวบ้านอยากให้ปรับปรุง    
ผนังนี้ให้มั่นคงแข็งแรงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของชลประทาน ซึ่งท้องถิ่นมีงบปรับปรุง
ซ่อมแซม โดยการบดอัดให้แน่นจากการสอบถามสาเหตุที่ผนังแตกเนื่องจาก               
มีรากต้นยูคาลิปตัสขอนไชเราต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานี้และท าอย่างไรให้ผนังตรงนี้
แข็งแรง สวนอ าเภอจังหารและอ าเภอธวัชบุรีได้รับอิทธิพลจากล าน้ าชีขณะนี้ล าน้ าชี     
มีระดับน้ าสูงล้นตลิ่งแล้วแต่ยังไม่รุนแรง ขอให้ท่านเตือนพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากปีที่แล้วให้ เตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย          
สิ่งส าคัญคือพ้ืนที่การเกษตรเราจะต้องรักษาผนังกั้นไว้หากผนังขาดการป้องกันก็จะ
เป็นไปได้ยาก  โดยเฉพาะอ าเภอเกษตรวิสัยต้องเฝ้าระวังผนังกั้นน้ าให้ดีอย่าให้ เจาะ   
โดยเด็ดขาด พ้ืนที่ใดก็ตามถ้าพิจารณาแล้ว  เห็นว่า น้ าท่วมขังไร่นา ข้าว ปลา อาหาร
เสียหายขอให้รายงานเหตุการณ์เข้ามา ขณะนี้ผมได้สั่งให้ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดจัดท าช่องไลน์การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย ท่านนายอ าเภอ     
ทั้ง 20 อ าเภอจะต้องตรวจสอบว่าพ้ืนที่ประกาศภัยในอ าเภอของท่านถูกต้องหรือไม่ทุก
วัน เพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเงินทดรองราชการหากพ้ืนที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่
ประกาศภัย และขอความร่วมมือจากหน่วยทหารด้วย  เมื่อพ้ืนที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่
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ประสบภัยแล้วสามารถใช้ เงินทดรองราชการ จ านวน 500,000 บาท ใน
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ เลย ขอให้อ าเภอเกษตรวิสัยรีบไปด าเนินการ
ประชุม         วางแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในวันนี้หากไม่เพียงพอให้แจ้ง
จังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาก่อน ขอให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน วันนี้ผมจะประชุม
เปิดสถานี     สูบน้ าขอให้นายอ าเภอตรวจสอบดูว่าในพ้ืนที่จะต้องสูบน้ ามากน้อย
เพียงไร จะประเมินทุก 15 วัน การเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่เป็นเรื่องส าคัญเพราะใน
เดือนกันยายน     จะมีปริมาณน้ ามากที่สุด ซึ่งอาจจะมีพ้ืนที่น้ าท่วมขอให้พ้ืนที่ที่ผมเคย
ชี้จุดไว้แล้วว่าอย่า 

 ให้เกิดน้ าท่วมขอให้ดูเรื่องระบายน้ าที่ท่วมขังให้ดี ซึ่งขณะนี้น้ าที่ส่งผลกระทบยังไม่ใช่น้ า
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ าที่มาจากนอกพ้ืนที่เข้ามา  

  ระเบียบวาระที่ 3 (6) การขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (CRS จังหวัดร้อยเอ็ด) และน าเสนอวิดีทัศน์การให้
ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนไม่มีความม่ันคงใน        
ที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร   

 

นายณรงค์ ขันแข็ง รองประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (CSR จังหวัดร้อยเอ็ด) และน าเสนอวิดีทัศน์การให้ความ
ช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและ
บ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร   

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด วาระการน าเสนอสรุปเป็นวีดีทัศน์  เป็นเรื่องของการ
ขับเคลื่อนการส่ งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดร้อยเอ็ด         
(CSR จังหวัดร้อยเอ็ด) ซึ่งเป็นค าสั่งคณะท างานที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อเดือนเมษายน 2565 และได้ประชุมไปแล้วจ านวน 1 ครั้ง ภารกิจของ 
CSR คือ เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในจังหวัด มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ด าเนินการ
ขับเคลื่อนงานความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัด รวมทั้งส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการขององค์กรและเผยแพร่ต่อสังคมได้รับทราบ โดยประเด็น
ขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมาคือความช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ครัวเรือนไม่มีความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร และมีการขยายผลในมิติ อ่ืนๆ         
เช่น การช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนของสโมสรโรตารี่   และการช่วยเหลือ            
ทางการแพทย์ (น าเสนอโดยวีดีทัศน์)   

  ศูนย์ CSR จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หลัง 2 ชั้น หากส่วนราชการหรือ
เครือข่ายต้องการบริจาคหรือให้การสนับสนุนสามารถประสานงานได้ที่ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธาน  ขอขอบคุณภาคเอกชน (กลุ่ม CSR จังหวัดร้อยเอ็ด) เข้ามาช่วยเหลือเพ่ิมเติม
สนับสนุนงาน TPMAP ของการแก้ไขปัญหาความยากจน  ซึ่งหากใช้เฉพาะงบประมาณ
ของทางราชการซึ่งไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา   
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  ระเบียบวาระที่ 3 (๗) เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่  

ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศ
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่ โดยก าหนดวัน
สมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 และเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 25 
กันยายน 2565 เมื่อพ้นระยะเวลารับสมัคร มีผู้สมัคร จ านวน 4 หมายเลข ได้แก ่

  หมายเลข 1  นางรัชนี  พลซื่อ 
  หมายเลข 2  นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ 
  หมายเลข 3  นางสาวโยธกา  โคตุรพันธุ์ 
  หมายเลข 4  นางจุรีพร  สินธุไพร  
  ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และประกาศหมายเลขตามที่สมัคร
ต่อไป 

 
 
  ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้เขตพ้ืนที่ทั้ง

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเขตเลือกตั้ง มีจ านวน 2,535 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 
1,041,460 คน ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ด าเนินการโดยคณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาส  ชัชวาลวงษ์       
เป็นประธานคณะกรรมการ พ.ต.อ.ไกร  สอนศรี รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นกรรมการ พ.อ.รัตนศักดิ์  สิงห์สนั่น รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 
เป็นกรรมการ นายณัฐวัฒน์  ลาภวิเศษชัย  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายฯ เป็นกรรมการ นายประดิษฐ์  ศรีประสิทธิ์ เป็นกรรมการ  นายคุณาวุธ  
ไชยค าภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด การด าเนินการในครั้งนี้จะได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งนี้ จ านวน 5,500,000 บาท ใช้ได้
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ไปจนถึงวันเลือกตั้ง 25 กันยายน 2565 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แฃะองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติตามภารกิจ         
ตามกฎหมายก าหนด  ตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ หรือปฏิบัติตามที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร้องขอ และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดและประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามวัน 
เวลาที่ก าหนด 

ประธาน  ก่อนอื่นขอให้พวกเราทราบว่า เริ่มฤดูกาลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดแทนนายเอกภาพ  พลซื่อ โดยก าหนดเลือกตั้งในวันที่ 25 กันยายน 
2565  ขณะนี้มีผู้สมัคร จ านวน 4 หมายเลข ขอขอบคุณรองชนาสฯ ที่ช่วยเป็น
ประธานคณะกรรมการและเชื่อว่าจะท างานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงานช่วยสนับสนุนภารกิจการเลือกตั้งของส านักงาน กกต..ที่ร้องขอ 
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ทั้ งนายอ า เภอ ก านั น ผู้ใหญ่บ้าน ให้การสนับสนุนในหน่วยเลือกตั้ง และสิ่ง
ส าคัญ       ทุกท่านในที่นี้เป็นข้าราชการก็ต้องวางตัวเป็นกลาง 

  ระเบียบวาระที่ 3 (8) เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผู้แทน ส านักงานจังหวัด  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2565 ในปีนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ล าดับที่ 1 ของประเทศ จากประเภทรวมทั้ง
จังหวัด  ในภาพจังหวัดส าหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ดได้ล าดับที่ 2 
ของประเทศ  ประเภทของท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ล าดับที่ 2   
ของประเทศ ประเภทเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ล าดับที่ 3 ของประเทศ  
ประเภทเทศบาลต าบล ได้แก่ เทศบาลต าบลจังหาร  ได้ล าดับที่ 1 ของประเทศ ประเภท
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ องค์การส่วนต าบลห้วยหินลาด อ าเภอสุวรรณภูมิ      
ได้ล าดับที่ 5 ของประเทศ ส าหรับคะแนนภาพรวมจังหวัดร้ อยเอ็ดในปี 2564      
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ล าดับที่ 76 ในปีนี้สามารถด าเนินการจนได้เป็นล าดับที่ 1 โดยได้รับ 
 
คะแนนประเมิน 96.53 จากหน่วยรับการประเมิน 204 แห่ง ได้คะแนน 95 ขึ้นไป 
หรือ ระดับ AA จ านวน 151 หน่วยงาน  ได้คะแนน 90.00 – ต่ ากว่า 95 ระดับ A 
จ านวน 52 หน่วยงาน ระดับ B คือ ตก จ านวน 1 หน่วยงาน  
 ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยผลักดันในนามของหน่วยงานส่วนภูมิภาค      
ในจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้ในล าดับที่ 2 ของประเทศ และในส่วนของท้องถิ่นขอขอบคุณ
ท่านนายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้บริหารของจังหวัดที่ช่วยน าพาให้จังหวัดร้อยเอ็ดประสบความส าเร็จในปีนี้ 
 น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  เรื่อง ITA จากคะแนน 96.53 ภาพรวมเป็นล าดับที่ 1 ของประเทศ            
แต่มี 1 หน่วยของอ าเภอหนองพอกที่ไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งไม่มีมาตรการการลงโทษ 
แต่ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพในการท างานแสดงว่าผู้บริหารหน่วยงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพ 
ขอฝากท่านนายอ าเภอช่วยแจ้งให้หน่วยงานนั้นได้รับทราบว่า ท าให้เกิดปัญหา            
ในการท างานตามมาในหลายเรื่อง และขอฝากหน่วยงานที่ได้คะแนนระดับ AA จ านวน 
151 หน่วยจาก 204 หน่วย ขอให้รักษามาตรฐานไว้ แต่ในปีนี้ ป.ป.ช.ไม่ได้ให้รางวัล
จังหวัดเรา เนื่องจากเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินใหม่ แต่เราภูมิใจที่ในปีนี้เราท าได้       
จากที่เคยได้เป็นล าดับ 76 ซึ่งเป็นล าดับสุดท้ายของประเทศ ให้เป็นล าดับที่ 1        
ของประเทศได้ ไม่ว่า ป.ป.ช.จะคิดเกณฑ์ใดก็ตาม ผมถือว่าผมท าได้ตามเป้าที่ จะ          
ผลักดันไว้ ขอให้ใช้เกณฑ์ของปีนี้ในการปรับปรุง หน่วยงานที่ได้ระดับ A ให้กลายเป็น
ระดับ AA ให้ได้ ส่วนระดับ B ฝากนายอ าเภอเตือนและให้ปรับปรุงการท างานให้ได้
คะแนนในระดับที่ดีข้ึน  

ขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วย นายอ าเภอทุกอ าเภอที่ให้ความส าคัญ
กับเรื่องจนท าเราได้คะแนนจากเดิมล าดับที่ 76 มาเป็นล าดับที่ 1 ของประเทศในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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  ระเบียบวาระที่ 3 (9) การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการศาลา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้แทน ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ พ.ศ. 2552ได้วางแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คน 
เอกสาร สถานที่ โดยก าหนดมาตรฐานการพิทักษ์รักษาอาคารสถานที่และทรัพย์สินของ
ราชการให้พ้นจากอัคคีภัย โจรกรรม และตามมาตรการประหยัดพลังงาน จังหวัด
ร้อยเอ็ดจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ทั้งข้าราชการ และลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการและลูกจ้างอยู่เวรรักษาการณ์เป็นประจ าทุกเดือน ในช่วงที่ผ่านมาจะเสนอ
บันทึกการอยู่เวรยามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเป็นประจ าทุกวัน ในเวลา 08.30 น.
แต่ไม่สามารถเสนอได้ เนื่องจากมีผู้ที่ท่านได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้อยู่เวรรักษาการณ์ไม่ได้
บันทึกการอยู่ เวร โดยศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดมีอาคารจ านวน 3 หลัง ได้แก่         
หลัง 5 ชั้น หลัง 3 ชั้น และหลัง 2 ชั้น เพ่ือให้การรักษาสถานที่ราชการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ในเดือนกันยายนเป็นต้นไปขอให้หัวหน้าส่วนราชการเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับค าสั่งมอบหมาย  

 

 

ประธาน  การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการถือเป็นเรื่องส าคัญไม่เฉพาะส่วนราชการที่มี
ที่ตั้งภายในศาลากลางจังหวัดเท่านั้น รวมถึงส่วนราชการที่มีส านักงานอยู่นอกพ้ืนที่
ศาลากลางจังหวัดก็ต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้เช่นกันเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการ  

ผู้แทน ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ประจ าที่อาคารทั้ง 3 หลัง ซึ่งมีค าสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรยามอยู่
ประจ าในแต่ละหลัง โดยผู้อยู่เวรจะอยู่ที่ส านักงานของตัวเอง 

ประธาน  ให้ก าหนดที่ให้ผู้อยู่เวรอยู่ในขณะอยู่เวร โดยเฉพาะเวรกลางคืนจะต้องหา
ห้องส าหรับผู้อยู่เวร ทั้งอาคาร 3 หลัง และรายงานให้ทราบภายใน 3 วัน ตั้งแต่
เดือนกันยายนเป็นต้นไปเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามจะต้องประจ าที่จุดที่ก าหนด  

  ระเบียบวาระที่ 3 (10) รายงานสภาพอากาศ 
ผอ.อุตุนิยมวิทยา  รายงานสภาพอากาศของจังหวัดร้อยเอ็ด 
  วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพ้ืนที่เนื่องจากมีลักษณะอากาศทั่วไปมีลม

ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและประกอบกับมีมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังอ่อนท าให้จังหวัดร้อยเอ็ดมีการกระจายของฝนลดลง 

การคาดหมายสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม      
–  4 กันยายน  2565  แบ่งเป็น 2 ช่วง 

 ในวันที่ 29 – 31  สิงหาคม 2565 มีการกระจายของฝนฟ้าคะนองร้อยละ 
30 – 40 ของพ้ืนที่ เนื่องจากปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังอ่อนลง  

 ในวันที่ 1 – 4 กันยายน 2565 จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนเพ่ิมข้ึนปัจจัยจาก
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น และร่องมรสุมมรสุมพาด
ผ่านภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่
และมีฝนตกหนักในบางแห่ง  



 - 21 - 
การคาดหมาย สถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดประจ าเดือนกันยายน 

2565 
จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ     

60 – 80 ของพ้ืนที่ มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางวัน ปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้นและต่อเนื่อง และมีร่องมรสุมพาดผ่านภาค
กลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยทีท าให้ฝนตกหนัก ได้แก่ มีพายุหมุน
เขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และ        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่อนข้างสูง 

สรุปมีปริมาณฝนรวมในเดือนกันยายน 2565 ใกล้เคียงกับค่าปกติ 
จะมีปริมาณน้ าฝนประมาณ 200 – 250 มิลลิเมตร 
เปรียบเทียบค่าน้ าฝน ระหว่างปี 2564 และ 2565 
เดือนพฤษภาคม 2565 มีปริมาณค่าน้ าฝนสูงกว่าค่าปกติและปี 2564  
เดือนมิถุนายน 2565 มีปริมาณค่าน้ าฝนสูงกว่าค่าปกติและปี 2564 
เดือนกรกฎาคม 2565 มีปริมาณค่าน้ าฝนสูงกว่าค่าปกติและปี 2564 
เดือนสิงหาคม 2565 มีปริมาณค่าน้ าฝนใกล้เคียงค่าปกติ 
สรุปตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 มีปริมาณน้ าฝนสะสมของจังหวัด

ร้อยเอ็ด  จ านวน 1,229 มิลลิเมตร  สูงกว่าค่าปกต ิ  
 

    น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  ขณะนี้มีพ้ืนที่ใดบ้างใดบ้างที่ยังขาดน้ า (ไม่มี) จากการรายงานผลสภาพอากาศ
ผมเป็นห่วงเรื่องผนังกั้นน้ าในช่วงเดือนกันยายน จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบทั้งจาก
น้ าฝนในจังหวัดใกล้เคียง  ปัจจัยเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดมี 3 ลุ่มน้ าที่ไหลผ่าน ได้แก่ 
ลุ่มน้ าชี  ลุ่มน้ ายัง และลุ่มน้ าเสียวใหญ่  ให้อ าเภอเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ให้ดี  

  ระเบียบวาระที่  3.2 ข้อราชการที่ส าคัญของผู้ ว่าราชการจังหวัด /         
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 2565 คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริต น าโดยนายนิรันดร์  นาเมืองรักษ์ และนายจารึก  ศรีอ่อน ได้ลงพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า โครงการขุดลอกห้วยวังหลวง    
และโครงการก่อสร้างผนังต าบาลวังหลวง และตรวจคันผนังขาดที่บ้านบาก ต าบล      
วังหลวง อ าเภอเสลภูมิ และเรื่องที่มีประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ เนื่องจากประตู     
ระบายน้ าห้วยด่างเดียว อ าเภอทุ่งเขาหลวง ปิด – เปิดไม่สนิท ท าให้น้ าทะลัก           
เข้าท่วมไร่นาของเกษตรกร    

  คณะกรรมาธิการให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะโครงการชลประทานและอ าเภอ ประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบ
คันผนัง ประตูระบายน้ าให้พร้อมที่จะรับน้ าในฤดูฝนให้มีความมั่นคงแข็งแรง หากมีจุด
ใดช ารุดหรือเสี่ยงที่จะขาดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นด าเนินการแก้ไข 

  2) เมื่ อวั นที่  15 สิ งหาคม 2565 ผู้ ตรวจส านั กนา ยกรั ฐมนตรี                 
นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม  
ผู้ตรวจกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง      
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ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือตรวจติดตามและประชุมแบบบูรณาการ และมี
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ดังนี้ 

      เรื่องการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา - 19 โดยให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

      ประเด็นที่ 1  - ให้ศึกษาธิการจังหวัดเร่งด าเนินการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ปกครองผ่านสมาคมผู้ปกครองของแต่ละโรงเรียนให้น าบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน 
และรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้กับจังหวัด  
ได้รับทราบ 

                      - ให้อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดประสานอุตสาหกรรมจังหวัด
ในการแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรม  

                   - ให้จังหวัดประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ 

   ประเด็นที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ผลักดันป่าชุมชน 
และให้ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าน าขยะไปรีไซเคิล 

   ประเด็นที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับพัฒนาการจังหวัด ประสานข้อมูลครัวเรือน     

   
 
 กลุ่มเปราะบางให้มีข้อมูลที่ตรงกัน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าฐานข้อมูล

เชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงานน ามาด าเนินการ 
  ประเด็นที่ 4 การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป ให้พาณิชย์จังหวัดประสาน

ทุกหน่วยงานในการจัดหาตลาด ให้พาณิชย์จังหวัดและเกษตรจังหวัดขับเคลื่อน        
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และให้เพ่ิมช่องทางการตลาด 

  ประเด็นที่ ๕ การเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก    
ควรให้มีการยกระดับกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มอาชีพ และจัดท าโครงการเป็นโมเดล           
ด้านการเกษตร  ขอมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ด าเนินการ 

  ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ รับไปด าเนินการ   โดยจังหวัด      
ได้ท าหนังสือแจ้งแล้ว  

  น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ประธาน     ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งที่ประชุม  

   เรื่องที่ 1 ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จมาทรงออก
หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ 
การรักษาทางทันตกรรม เพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง พร้อมได้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ทรงร่วม 
ท าหมัน สุนัข ที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 20 ตัว เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ในสุนัข ที่โรงเรียนขัตติยะวงษา 

    สิ่งที่จะฝาก คือ จะต้องเตรียมงานในระดับเข้มข้นสูงสุด และจะต้องขอความ
ร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันท างานในเรื่องผู้เข้ารับบริการเหล่านี้  



 - 23 - 
    ก าหนดเสด็จ ในวันที่  10 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 

08.00 น.     โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เป้าหมายลงที่สนามกีฬาจังหวัด หรือ
สนามกีฬาของโรงเรียนขัตติยะวงษา และเสด็จพระราชด าเนินในกิจกรรมของ
สถาบันจุฬาภรณ์    ในการผ่าตัดท าหมันสุนัข และแมว และเสด็จกลับไปประทับที่
จังหวัดสุรินทร์  และเสด็จมาในวันที่ 11 กันยายน 2565 เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม
เช่นเดิมอีก และเสด็จกลับโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ส าหรับ
การเสวยพระอาหารกลางวันยังไม่ขัดเจน โดยอาจเสวยที่จังหวัดร้อยเอ็ด หรืออาจจะ
เสด็จกลับไปเสวยที่จังหวัดสุรินทร์ รอหมายก าหนดการรอหมายก าหนดการ แต่เรา
เตรียมเผื่อได้เลย ถ้าเสวยที่จังหวัดร้อยเอ็ดเราจะต้องเตรียมพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่หอโหวด
ส่วนล่วงหน้าได้มาดูแล้วไม่เหมาะเนื่องจากมีพ่ีน้องประชาชน และนักเรียนเข้าเยี่ยม
ชม พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ปิด และพ้ืนที่ค่อนข้างเล็ก ดังนั้น ถ้าเสวยที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด อาจจะเป็นที่ร้านอาหารหรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสมอยู่ระหว่างการพิจารณา 

  ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเสด็จให้สมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ
ในช่วงที่เสด็จต้องอยู่ และการเตรียมการรับเสด็จจังหวัดอาจจะต้องขอความร่วมมือ 
ร่วมถึงการรักษาความปลอดภัยทั้งต ารวจและทหาร ในส่วนการปฏิบัติจะต้องมีทีม
ของสาธารณสุขและปศุสัตว์ในการเข้าไปดูแล  

 
 
 

เรื่องที่ 2 ด้วยสมาพันธ์วอลเลย์บอลได้ก าหนดจัดการแข่งจันวอลเลย์บอล
ชายหาดชิงแชมป์เอเชีย ประเภทหญิงที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผมขอฝากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการเป็นเจ้าภาพทั้งการเตรียมการ
รับเสด็จ และการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งนี้ ซึ่งก าหนดจัดการแข่งขัน   
ในเดือนกันยายน 2565 และในปี พ.ศ. 2566 ก็จะมีการจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สนามเทียมหน้าหอโหวด        
ดังนั้น งานในปี 2566 จะเป็นงานใหญ่เป็นงานที่เราจะโปรโมทจังหวัดของเรา      
ให้ทั่วโลกรู้จักจังหวัดร้อยเอ็ดโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงขอฝากเรื่องนี้การเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันงานต่างๆ ผมถือว่าเป็นสีสันของเมืองท าให้เมืองเราคึกคัก      
และสิ่งที่ส าคัญคือทุกคนมีส่วนร่วมเป็นการเป็นเจ้าภาพต้อนรับด้วยอัธยาศรัยที่ดี    
ซึ่งการต้อนรับในครั้งที่ผ่านมาเป็นที่ประทับใจนักกีฬาทุกคน ส าหรับในครั้งนี้        
คงไม่ยิ่งใหญ่เหมือนครั้งที่แล้วเพราะจ านวนผู้เข่งขันน้อยลง สถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับ
คือโรงแรมเอ็มแกนด์ 

ผู้แทน ผบ.มทบ.ที่ 27  เรื่องการรับสมัครทหารกองเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ   
โดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ (น าเสนอด้วยวีดีทัศน์) 

    กองทัพบกรับสมัครชายไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 20 ปี และ 22 – 29 ปี 
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ   โดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ 
ประจ าปี 2566 โดยมีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกก าหนด โดยก าหนดเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง   วันที่ 29 มกราคม 2566 สมัครผ่านเว็บไซด์ 
rcm66.rta.mi.th  ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหาร
ใกล้บ้าน 
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   สิทธิ พิ เศษผู้ ที่ สมัครเป็นทหารด้วยวิธีออนไลน์ในปีนี้ สามารถ

เลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจ าการได้โดยไม่จ ากัดภูมิล าเนา หากประจ าการครบ 2 
ปี มีสิทธิสมัครสอบในโควต้าของทหารกองประจ าการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
ถึง 80% ของยอดรับแต่ละปี หรือประมาณ ๒,๐๐๐ รายต่อปี และคะแนนเพ่ิม
พิเศษ 15% ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในสังกัดกองทัพบก รวมทั้งจะ
ได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทน เช่นเดียวกับทหารกองประจ าการปกติ  

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หน่วยทหารและส านักงานสัสดี  
ทั่วประเทศ 

  ความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน        
ช่วยประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม การรับสมัครทางออนไลน์เป็นการเพ่ิม
ช่องทางในการสมัครให้ผู้ที่สนใจมากขึ้น ในอนาคตเป้าหมายของกองทัพบก คือ     
จะพัฒนาระบบทหารกองประจ าการไปสู่ระบบสมัครใจแทนการเกณฑ์ทหารเหมือน
ที่ผ่านมา 

ประธาน  ขอเพ่ิมเติม เรื่องการก่อสร้างองค์พญานาคที่อ่างเก็บน้ าธวัชชัย ผมได้รับเงิน
ส่งมอบมาจากการบริจาค ซึ่งท่านผู้ว่าราชการคนก่อนได้ท าไว้ จ านวนประมาณ      
3 ล้านบาทเศษ แต่ยังด าเนินการไม่เสร็จและมีคนถามว่าเงินส่วนที่เหลือไปไหน      
ผมได้ท าพิธีบวงสรวงไปแล้วและได้เริ่มท าสัญญาแล้ว การก่อสร้างองค์พญานาค    
ครั้งนี้จะเริ่มท าจากหางไปหัว เนื่องจากเราเคยสร้างจากหัวไปหางแล้วแต่หัวได้        

 

หักโค่นลงเพราะไม่มีฐานรับน้ าหนัก รูปองค์พญานาคท าแบบแปลนเสร็จเรียบร้อย
แล้วซึ่งขนาดจริงใกล้เคียงกับองค์พญานาคที่สร้างที่ภูกุ่มข้าว อ าเภอโพธิ์ชัย  ขณะนี้     
ท าสัญญาไปเท่ากับเงินที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านบาทเศษ จ าเป็นต้องหาทุนให้ครบ      
ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 8 ล้านบาท ผมจะทยอยสร้างไป
เรื่อยๆ เราได้รับความอนุเคราะห์จากสภาอุตสาหกรรมในเรื่องวัสดุบางตัวลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ผมจะขอผ้าป่ามาท าต่อ ซึ่งคงจะไม่แล้วเสร็จที่ผมแน่  ที่ผมพยายาม
ผลักดันเรื่องนี้ เพราะผมเชื่อว่าเมื่อก่อสร้างองค์พญานาคเสร็จเรียบร้อยจุดนี้           
จะเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งของเมืองร้อยเอ็ด  และเรื่องการดูแลอ่างเก็บน้ าธวัชชัย    
การเข้าใช้ประโยชน์ ศักยภาพของอ่างธวัชชัยสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและ
ผมไม่ได้ห้ามที่จะตั้งงบจังหวัดในการพัฒนา ดูแลรายละเอียดเพ่ิมเติม ขณะนี้เรา
พัฒนาได้เพียงแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้พัฒนา แต่ผมเชื่อว่าแนวโน้มในอนาคต
จะต้องพัฒนาอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งการพัฒนาอาจจะต้องงบประมาณจ านวนมาก ในพ้ืนที่
ตรงนี้ส านักงานพระพุทธศาสนาก็พยายามผลักดันให้ที่ตรงนี้เป็นพุทธมณฑลซึ่งใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมากและเป็นเรื่องอนาคต  แต่การดูแลรักษาองค์พญานาค
ต้องท าให้เป็นระบบต้องมีคณะกรรมการพิจารณา  ดังนั้น ในการแสวงหาทุนในเชิง
การขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนเพ่ือท าตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อย จึงน าเรียนที่
ประชุมไว้ก่อน 

  ขอถามอ าเภอเชียงขวัญและอ าเภอจังหารที่ได้รับงบฉุกเฉินของผู้ว่าไป    
ท่านท าโครงการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
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นายอ าเภอจังหาร  โครงการสร้าง แพของต าบลดินด าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือของ
ต าบลดงสิงห์ซึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้ว น่าจะด าเนินการส่งเบิกภายในวันที่ 15 กันยายน 
2565 

นายอ าเภอเชียงขวัญ  ได้ด าเนินการท าสัญญาและผู้รับจ้างได้ลงมือท างานแล้ว 
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